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چکیده
اقتصاد غيررسمی نمودي از تحوالت جهان سرمایهداري است که بخش مهمی از اقتصاد را در شهرهاي بسياري از
کشورها ،بهخصوص کشورهاي درحالتوسعه تشکيل میدهد و نقش عمدهاي در ایجاد اشتغال ،توليد و ایجاد درآمد ایفا
میکند اینگونه مشاغل با رشد چشمگير خود باعث به وجود آمدن معضالت و مشکالت در حوزة مدیریت شهري شده
است .هدف این پژوهش ،شناسایی وضعيت اجتماعی– اقتصادي شاغالن بخش غيررسمی شهر قروه بوده است .روش
پژوهش حاضر بهصورت توصيفی -تحليلی و شيوة گردآوري دادهها اسنادي -پيمایشی است .در ادامه با توجه به فرضيهها
مطرحشده 198 ،پرسشنامه ،بهطور تصادفی در اختيار افراد جامعة موردمطالعه قرار گرفت .بهمنظور تحليل دادهها در
مرحلة اول ،دادههاي پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو با بهرهگيري از آمارههاي توصيفی-استنباطی تجزیهوتحليل
شد ،که یافتههاي تحقيق نيز نشان میدهد :توزیع جغرافيایی این فعاليتها در شهر قروه یکنواخت نيست ،اکثر افراد شاغل
در این بخش ماليات پرداخت نمیکنند ،بين عدم رضایت شغلی و بخش غيررسمی ،رابطه وجود دارد ،بين مهاجرتهاي
روستایی و اشتغال در این بخش رابطه وجود دارد .در مرحلة دوم با استفاده از نتایج اوليه ،بين مهاجرت جامعة روستایی و
جامعة شهري مشغول در بخش غيررسمی آزمون ،تحليل واریانس ( )1ANOVAانجام شد که در آزمون ،مقایسه بين
واریانسهاي دو گروه اختالف معنیداري ازنظر آماري وجود دارد.
کليدواژهها :بخش غيررسمی ،مشاغل غيررسمی ،مهاجرت و بيکاري ،شهر قروه.
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شمارة اول

چگونه میتوان بهمرورزمان به بخش غيررسمی کمک کرد تا

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله

به بخش رسمی بپيوندد (هال و فایفر .)182 :1911 ،هر چگه

شهرنشينی1یک پدیدة جهانی ،بعد از جنگ

جهگانی دوم

زندگی ،علمیتر و صنعتیتر میشود ،افراد بگه همگان انگدازه

است که ماهيت کيفی آن در سراسر کشورها متنوع اسگت در

احتياج به فراگيري تخصصهاي الزم براي رفع نيازهاي خود

برخی کشورها همراه بامهارت ،ارتقا ،صنعتیشدن و گسترش

پيدا میکنند .جوامعی که نتوانند افراد متخصص بهاندازة کافی

بخش رسمی و در برخگی دیگگر از کشگورها شهرنشگينی بگا

تربيت کنند ،ناچار نيروي کار آنها بگهسگوي مشگاغلی روي

بخش غيررسمی 2و سنتی همگراه شگد (.)Yuki, 2007: 76

میآورند که احتياج به تخصص ندارد (نگواحی ،حسگينزاده،

شهرنشينی فرآیندي اجتنابناپذیر و شتابزده اسگت کگه بگا

درویشی  .)9 :1911 ،با توجه به موارد ذکرشگده و ازآنجگاي

پایان قرن بيستم بگر دامنگة آن افگزودهشگده اسگت (فکگوهی،

که بخشی از جمعيت فعال شهر قگروه در بخگش غيررسگمی

 .)181 :1919شهرنشينی سریع به همراه افزایش جمعيگت در

اقتصاد ،مشغول به فعاليت هستند و این فعاليت تنها راه تأمين

شهرها ،همراه با مدیریت ناکارآمد و تأثيرات ناشی از اقتصگاد

نيازهاي اوليه زندگیشان است و چون اکثر این افراد مهارت

سياسی از یکسو موجب رواج بيکاري در شگهرهاي جهگان

و تخصصی ندارند و تعگداد انگدکی از آنهگا هگم کگه داراي

سوم شده است و از سگوي دیگگر تگالش در جهگت تگأمين

مهارتی هستند ،به علت اشباع بازار کگار قگادر بگه جگذب در

حداقل معاش و رهایی از فقر ،سبب شده تا بخش عمگدهاي

بخش رسمی اقتصاد شهر نيستند ،نيز نمیتوان حگق افگراد را

از جمعيت سگاکن در شگهرها بگهسگوي بخگش غيررسگمی،

براي داشتن یک شغل و درآمد جهت ادامگة زنگدگی نادیگده

گرایش پيدا کنند (جمالی ،صدرموسگوي ،دخگتليوارجگانی،

گرفت و علیرغم گستردگی و نقش ایگن بخگش در اقتصگاد

 .)23 :1911بخش غيررسمی ،یک مفهوم گسترده اسگت کگه

شهري ،تاکنون تحقيقات اندکی در این زمينه صورت گرفتگه

براي توصيف فرمهگاي نگاامن از فعاليگتهگاي اقتصگادي در

است ازاینرو تحقيق حاضر بر آن است کگه ضگمن بررسگی

کشورهاي درحالتوسعة جهان استفاده میشگود بگااینحگال،

اقتصاد غيررسمی ،وضعيت شاغالن این بخش در شهرسگتان

رشد و ميزان اشتغال غيررسمی در بسگياري از کشگورها ،راه

قروه را از طریق یک تحقيق ميگدانی مبتنگی بگر پرسشگنامه و

عملی براي فرار از بيکاري بگه شگمار مگیرود &(Henley

ارایة پيشنهادهاي در جهت بهبود اوضاع فعلگی ایگن مشگاغل

.Arabsheibani, 2009: 992).

بررسی کند .در راسگتاي بررسگی وضگعيت شگاغالن بخگش

در بسياري از تجمعات شگهري رو بگه توسگعه ،بگيش از
نيمگگی از جمعيگگت ازنظگگر اقتصگگادي فعگگال ،هگگم در بخگگش
غيررسمی اشتغال دارند و هگم در زیسگتگاههگاي غيررسگمی
زندگی میکنند که نمودهایی از فقر شهر هسگتند کگه خگود،
نداشتن مدیریت کارآمد شگهري را نشگان مگیدهگد .بخگش
غيررسمی تنها راهحل بگراي بقگا و پاسگخی بگه بحگرانهگاي
شهري براي گروهی از مردم است؛ اما این نکته مهم است که
1.Urbanization
2. Informal sector

غيررسمی شهر قروه و بر اساس تحقيقات پيشين ،مگیتگوان
فرضيههاي زیر را مطرح کرد.
 )1بين فعاليت در بخگش غيررسگمی و مهگاجرتهگاي
روستا  -شهري رابطه وجود دارد.
 )2بين بيکاري و فعاليگت در بخگش غيررسگمی رابطگه
وجود دارد.
 )9بين رضگایت نداشگتن از شگغل فعلگی و فعاليگت در
بخش غيررسمی رابطه وجود دارد.
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 .2 .1پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

از اصطالح بخش غيررسگمی بگراي توصگيف فعاليگتهگاي

مفهوم اقتصاد (بخش) رسمی موردقبول محققان بگوده و

نيروي کار فقيري که بسيار سخت کار میکردند؛ اما از سوي

بهخوبی درک شده است .این نوع اقتصاد مبتنگی بگر کگار در

مقامات دولتی شناسایی ،ثبت ،حمایت و یا اداره نشده بودند،

چهارچوب قوانين رسگمی یگک کشگور اسگت و مهگمتگرین

استفاده کرد (صادقی ،وفایی ،حسن .)11 :1911 ،سازمان ملل

ویژگیهاي آن عبارتاند از  :کار مبتنی بر دستمزد مشخص،

در سال  1339م اقتصاد غيررسمی را بگازار (اقتصگاد) شگامل

داشتن حداقل دستمزد ،ساعات کار مشخص ،محيط کار امن

واحدهایی تعریف کرد که کاال و خدمات را به فرض ایجگاد

و سالم ،داشتن بيمگة تگأمين اجتمگاعی کارکنگان ( Daniels,

شغل و درآمد بهصورت شخصی ایجاد مگیکنگد و واحگدها

 .)2004: 502در مقابل ،اقتصاد غيررسمی 1به مجموعهاي از

بهوسيلة سطوح پایينتر ،سازماندهی و با تفاوت ناچيزي بين

فعاليت و مبادالت اقتصادي گفته میشود که هرکدام ممکگن

کار و سرمایه در مقياس کوچک مشخص میشوند ،تعریگف

است قانونی یا غيرقانونی باشند؛ اما به دليگل آنکگه گگزارش

کگرد ( .)Romer, 2009: 1-5سگازمان بگينالمللگی کگار ،از

نمیشوند ،اندازهگيري نيز نمیشوند .فقدان گزارش میتواند

اقتصاد بخش غيررسمی تعریفی به این شرح ارایه داده است :

بگگراي فگگرار از ماليگگات یگگا مقگگررات بگگيشازحگگد (درجگگة

 )1نياز به هزینة کم؛  )2کگارگر بگر؛  )9ورود آسگان بگا ایگن

تنظگگيمکننگگدگی بگگاالي دولگگت) و یگگا حتگگی نبگگود شگگبکة

بخش؛  )1کمی نياز بگه تخصگص و تحصگيالت رسگمی؛ )1

گزارشگيري به دالیل مختلگف باشگد (احمگدي شگادمهري،

عرضة خدمات و توليدات قابلرقابت (غازي ،بي

محمدي،

 .)111 :1911اقتصگگاد (بخگگش) غيررسگگمی مجموعگگهاي از

بزي .)189 :1911 ،بخش غيررسمی ،بخشی از اقتصاد اسگت

مهمترین فعاليتهاي اقتصگادي اسگت کگه نقگش مهمگی در

با فعاليت محدود ،کارگر بر ،نبود حمایت قوانين کشگوري از

اقتصاد کشورها دارند .اندازه و مقياس اقتصاد غيررسگمی در

آن ،که ورود بگه آن آسگان ،بگازار نگامنظم ،سگرمایة انگدک از

مراحل مختلف توسگعه ،متفگاوت اسگت .درواقگع مشگاهده،

ویژگیهاي این اقتصاد است (شکوئی .)111 :1919 ،مشاغل

تعریف ،اندازه گيري و محاسبة این بخگش از اقتصگاد بسگيار

غيررسمی عبارت است از مجموعگهاي از فعاليگتهگایی کگه

دشگگوار اسگگت ( .)Elgin & Oyvat, 2013: 38بخگگش

افگگراد در سگگنين مختلگگف باهگگدف کگگار و درآمگگد عمگگدتاً در

غيررسمی ،بخش مهمی از اقتصاد و بازار نيگروي کگار را در

شهرهاي پرجمعيت و فقير کشورهاي جهان سوم انجام می-

کشورهاي درحال توسعه تشکيل میدهد این بخگش باتگدبير

دهند و از ناحية دولتها هم به رسميت شناخته نمیشگود و

کاالها و خدمات ،انتقال مهارت توسط تازهواردها به بخگش،

افراد نيز از روي اجبگار آنهگا ،ایگن مشگاغل را برگزیگدهانگد

کاهش بيکاري و به کار گرفتن سرمایههاي (پساندازه) فردي

(صرامی .)13 :1919 ،یکی از پيچيدگیهاي مفهوم غيررسمی

نقش عمدهاي را در توليد ،ایجاد اشتغال و درآمد ایفا میکنگد

و ابهام آن این است که مشاغل غيررسمی در مناطق مختلف

(تومگگاس ،ریسگگکاویی ،سيسگگتو .)113 :1911 ،شناسگگایی

و حتی در یک منطقه به نامهگاي مختلگف همچگون اقتصگاد

اقتصادي غيررسمی و اندازهگيري آن خيلی دشوار اسگت بگه

زیرزمينی ،اقتصاد پنهان شناخته میشود (جمعگهپگور:1918 ،

علت اینکه مشاغل غيررسمی ،پدیدهاي رنگارنگ  ،شگناور و

 .)111نيروي کار بخش غيررسمی زیاد و نامتجانس است که

بهطور مستمر در حال تغيير است (.)Daniles, 2004: 503

شامل دو بخش خود اشگتغاالن در بخگش غيررسگمی؛ یعنگی

حدوداً اوایل دهة  18بود که نخستين بار سازمان جهانی کگار

تشگکيالت اقتصگگادي (کوچگگک و کنتگرلنشگگده) و کگگارگران

1. Informal economy

مزدبگيگگر در مشگگاغل (کنتگگرلشگگده و حمایگگتشگگده) اسگگت
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( .)Chen, 2005 : 7به لحاظ فنی ،فعاليتهاي غيررسگمی،

دریافت مجوز و ماليات و فرآیند اداري هزینهبر و وقتگير و

چگگون هزینگگة قگگانونی شگگدن آن زیگگاد و در کشگگورهاي

بسيار زیاد است .بنابراین کمتر به این موضگوع توجگه شگده

درحالتوسعه ،هزینة قانونی کردن ایگن فعاليگتهگا بگه دليگل

است (.)Sheda, 2003: 5

شکل  -1معیارهای تشخیص مشاغل رسمی و غیررسمی،
مأخذ (Sheehan & Riosmena, 2013: 1098) :

در مورد اهميت بخش غيررسمی و نقگش آن در بخگش

غيررسمی بسيار پراکنده است ،بهگونهاي که بخش غيررسمی

اقتصاد شهري و توزیع درآمد و اشتغال و بهویگژه ،تعامگل آن

براي توصيف وسيعی از فعاليتها؛ نظير فرار ماليگاتی ،فسگاد

با بخش رسمی ،پژوهشهاي قابلتوجهی انجامگرفته اسگت؛

ماليگگاتی ،پگگولشگگویی ،جنایگگت ،رشگگوهخگگواري و سگگرقت از

بهطور مثال ،ادبيات موجود نشان میدهد کگه مفهگوم بخگش

داراییهاي دولت بهکار میرود (رنانی .)21 :1911 ،فریگدمن

غيررسمی را هارت در سال  1311و ورسلی در سگال 1311

در بررسی وضعيت اشتغال غيررسگمی  13کشگور بگرخالف

مطرح کردند بر اساس مطالعات هارت دربارة گروه کمدرآمد

تحقيقات گذشته اعالم میکند که فعاليتهاي غيررسمی بگاال

نيروي کار شهري بين بخش رسمی و بخش غيررسمی تمایز

با نرخهاي پایين ماليات همراه نيستند؛ بلکه بيشگتر بگا فسگاد

قابل میشود (باقري .)21 :1911 ،ادگار در بررسگی مگوردي

همراه هسگتند (شگکيبایی .)11 :1912 ،انگدازهگيگري بخگش

خود در خصوص استراليا دریافته است چنانچگه فعاليگت در

غيررسمی در ایران نيز موردتوجگه تعگدادي از پژوهشگگران

اقتصاد غيررسمی ،داراي نيگروي پگيش برنگده باشگد ،سگرانة

قرارگرفته است که به یافتههاي تحقيق آنهگا بگهتناسگب ،در

مالياتهاي مستقيم بيشترین اثر را بر رشد اقتصاد غيررسگمی

بخشهاي مختلف در زیر اشاره کرد.

خواهد داشت و مقدار آن بهشدت پيچيدگی و مقررات نظام

محمگگد بيگگگی ،بخگگش غيررسگگمی را معگگرف اسگگتمرار

مالياتی بستگی دارد (مرصوصی و صگالحیفگرد.)11 :1911 ،

روشهاي سنتی توليد توصيف میکند که از اشگکالی چگون

در کشورهاي در حال گذار ،تحقيقگات در رابطگه بگا بخگش

خوداشتغالی بهقصد تأمين معاش و اشتغال براي بخش عمدة
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جمعيت روزافزون و فقير کشورهاي درحالتوسعه صگورت

خورشيدي در گزارشی در مورد بخش غيررسمی به ایگن

میگيرد (محمد بيگی .)111 :1911 ،نيلی و ملکی عگواملی؛

نتيجه رسيده است که ازآنجاي که در این بخش ،نيروي کگار

مانند بار مالياتی شدت مقررات و دخالتهاي دولت ،فساد و

خانوادگی به این واحدها بسيار اندک است و مهگارت نگازلی

رانتخواري ازجمله عوامل تأثيرگذار بگر ایجگاد و گسگترش

هگگم دارنگگد بنگگابراین ،از بهگگرهوري کمتگگري برخوردارنگگد و

بخش غيررسمی میدانند (نيلی و ملکی .)11 :1911 ،رنگانی؛

توليدکنندگان و کارگران بخش غيررسمی کگل سگازمانیافتگه

ميرزایگگی و اربابيگگان ( )1931بگگه بررسگگی ظرفيگگت ماليگگاتی

نيستند (خورشيدي .)11 :1911 ،نقدي ،طاهرنيا ،پاکسرشت،

ازدسترفته در بخش غيررسمی استان کهکيلویه و بویراحمد

عيسیزاده ( )1939نيز در بررسی نقگش سگرمایة فرهنگگی و

پرداختهاند .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد کگه بررسگی

اجتماعی در ورود به بخش اشتغال غيررسمی چاپارخانة شهر

ظرفيت مالياتی ازدسترفته بگه تفکيگک بخگشهگاي عمگدة

همدان به دو نوع الگو و سگبک کلگی (اختيگاري و اجبگاري)

اقتصادي استان ،نشان میدهد کگه تقریبگاً نيمگی از شگاغالن

اشاره میکنند.

بخش غيررسمی استان امکان فعاليت در بخش رسمی رادارند
و قابل ارتقا هستند.
جدول  -1الگوي ورود به بازار اشتغال غيررسمی چاپارخانه
مأخذ  :نقدي ،طاهرنيا ،پاکسرشت ،عيسیزاده1939 ،

شرایط زمینهای

موضوع

الگوی اجباری

الگوی اختیاری

سرمایة فرهنگی

آگاهی پایين از مشاغل موجود

آگاهی نسبی از مشاغل موجود

سرمایة اجتماعی

استفاده از سرمایهٔ فاميلی /قومی

استفاده از سرمایهٔ خانوادگی

بافت فضایی

شرایط علی

شرایط مداخلهگر
راهبرد

پیامد

گزینهٔ ممکن و دافعهٔ بخش
رسمی

فرصت و جاذبهٔ بخش غيررسمی

نياز مادي

آنی (تأمينی  /ترميمی)

تأخيري (فرار از بيکاري  /منزلت اجتماعی)

سن

سنين پایين

افزایش سن

سواد

بیسواد  /ابتدایی

راهنمایی و باالتر

امکان در دسترس

زمينهٔ مساعد

وابستگی شغلی ،عدم تحرک شغلی

استمرار حرفهٔ خانوادگی ،پيشرفت سریع شغلی ،بهرهگيري از
آموزشها جهت تقویت حرفه و بازار کار

مجلّه جغرافيا و توسعه فضاي شهري
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 .2روششناسی تحقیق

مقدماتی تکميل شده اسگت .پگس از تکميگل پرسگشنامگه و

 .1 .2روش تحقیق

واردکردن آنها در نرمافگزار  ،spssضگریب آلفگاي کرونبگاخ

این پژوهش توصيفی -تحليلی است .در این پگژوهش از

براي آنها شده است .بگراي تحليگل دادههگاي پرسشگنامه از

دو شيوة کتابخانهاي و ميگدانی اسگتفادهشگده اسگت .قسگمت

روشهاي آماري؛ نظير آمارههاي توصيفی و استنباطی ،آزمون

عمدة انجام پژوهش بهصورت پيمایشی انجگامگرفتگه اسگت.

خی دو ( ) و تحليل واریانس ( )ANOVAبگا اسگتفاده از

براي بررسی وضعيت شاغالن در بخش غيررسگمی احتيگاج

نرمافزار  SPSSانجام شده است.

به جامعة آماري است .ازآنجاییکه جامعة آماري شگاغالن در

 .2 .2قلمرو جغرافیایی پژوهش

بخگگش غيررسگگمی شگگهر قگگروه ،مشگگخص نيسگگت و بگگراي

شگگهر قگگروه در موقعيگگت  11درجگگه و  11دقيقگگه طگگول

پژوهشهاي توصيفی– ميدانی ،نمونگهاي بگه حجگم حگداقل

جغرافياي و  91درجه و  29دقيقه عرض جغرافيایی واقعشده

 188نفر ضروري است (دالور ،)33 :1913 ،از اینرو در این

است .ارتفاع آن نيز از سطح دریا  1388متر است (مهندسگان

پژوهش براي افزایش دقت ،حجم نمونگه  198نفگر انتخگاب

مشاور بوم نگار پارس( .)11 :1919 ،شگکل  .)1شگهر قگروه

شد .در ایگن پگژوهش بگراي افگزایش روایگی آن ،از روش و

واقع در استان کردستان در مسگير جگادة ارتبگاطی سگنندج–

تکنيک روایی محتوایی و صوري اسگتفادهشگده اسگت بگراي

همدان قرار دارد .بر اساس آخگرین سرشگماري مرکگز آمگار

تعيين پایایی پرسشنامهها ،تعگداد  98پرسشگنامه کگه بعگد از

ایران در آبان مگاه سگال  1938ایگن شگهر  11292هگزار نفگر

اصالحات انجامشده تایپ و در شهر بهوسيلة اجراي آزمگون

جمعيگگت داشگگته اسگگت (سگگایت مرکگگز آمگگار ایگگران.)1938،

شکل  – 1موقعیت جغرافیایی شهر قروه
مأخذ ( :نویسندگان)1932 ،
.3یافتههای پژوهش
 .1. 3توزیع جغرافیای فعالیتها

مطالعات نشان میدهگد کگه توزیگع فضگایی جمعيگت و
فعاليت در نظام شهري کشگورهاي درحگالتوسگعه نامتعگادل

سال دوم
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تحليلی بر وضعيت شاغالن بخش اقتصاد...

است .بر اساس مطالعات و شواهد موجود میتوان گفت کگه

درصد زیگر دیگپلم و تنهگا  1درصگد از ایگن شگاغالن داراي

پراکنش مشاغل غيررسمی در شهر قروه به این صورت است

تحصيالت باالتر از دیپلم هستند( .جدول )9

 :فعاليت ميوهفروشی با توزیع فراوانی  22درصگد و پوشگاک

جدول  -3توزیع فراوانی سطح تحصیالت افراد شاغل در

فروشی با توزیع فراوانگی  28درصگد داراي بيشگترین ميگزان

بخش غیررسمی قروه

است و میتوان از این مشاغل بهعنوان فعاليتهاي غالگب در

مأخذ :یافتههاي تحقيق1931 ،

شهر قروه نگام بگرد .توزیگع جغرافيگاي فعاليگتهگاي بخگش
غيررسمی اکثراً در مناطق پرجمعيت و مراکز و خيابگانهگاي
اصلی شهر منطبق است.
 نسبت سنی

جدول ( )1مؤید این مطلب است که بيشتر افرادي که به
این مشاغل روي آوردهاند ،بين گروه سگنی  11-11سگال بگا
توزیع فراوانی  11/1درصد قرار دارند و گروههاي سگنی 11
سال به باال و  11-8سال با  1درصد کمتگرین درصگد ،را بگه
خود اختصاص داده است.
جدول  -2توزیع فراوانی نسبت سنی افراد شاغل در بخش
غیررسمی قروه

تحصیالت

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

بیسواد

23

22.9

22.9

در حد خواندن

99

21.1

11.1

زیر دیپلم

11

11.2

31.3

دیپلم به باال

1

1.1

188

جمع

198

188

 .5 .3مهاجرتهای روستا – شهری

وقتی شرایط اجتماعی– اقتصادي و جغرافيایی یک مکان
قادر به پاسخگویی نيازهاي افراد نباشد ،حرکت و جابهجایی
جمعيت امري اجتنابناپذیر است (طاهرخگانی.)32 :1912 ،
فرآیند جا بهجایی بهمنظور دستيابی به فرصتهاي اقتصادي،
اجتماعی و مختص گروه کم درآمگد نيسگت اگرچگه الگگوي

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

مهاجرتی طبقة کمدرآمد و پردرآمد در ایگن خصگوص بگاهم

سن

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

11 – 0

1

1.1

1.1

51- 11

18

11.1

11.3

شهر قروه  19درصد از شاغالن ایگن بخگش روسگتاییهگاي

51- 51

91

21.2

31.1

هستند که از روستاهایی اطراف به این شهر مهاجرت کردهاند

+51

1

1.2

188

و تنها  21درصد آنها متولد شهر قروه هستند .دراینبين12 ،

جمع

198

188

-

درصد شاغالن نيز از دیگگر نقگاب بگه ایگن شگهر مهگاجرت

 .3 .3سطح سواد افراد شاغل

در ایران بگیسگوادي در ميگان بخگش غيررسگمی تقریبگاً

متفاوت هستند ابگراهيمزاده ،وارثگی ،اکبگري .)18 :1913 ،در

کردهاند( .جدول .)1
جدول  -5توزیع فراوانی محل تولد افراد شاغل در بخش
غیررسمی قروه

عموميت دارد و آموزش رسمی در ميگان خگانوادههگاي ایگن
گروه جاي ندارد و تحصيلکردگان متوسط بگه بگاال در بگين

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،
محل تولد

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

ليوارجگگگانی .)98 :1911 ،بگگگر اسگگگاس نتگگگایج حاصگگگل از

قروه

92

21.1

21.1

روستاهای اطراف

12

19.1

11.1

پرسشنامهها 22،درصد شاغالن بخگش غيگررسگمی در شگهر

سایر نقاط

11

12.9

188

قروه ،بیسگواد 21 ،درصگد در حگد خوانگدن و نوشگتن11 ،

جمع

198

188

آنها بسيار اندک است است (جمالی ،صدرموسوي ،دخگت-
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مجلّه جغرافيا و توسعه فضاي شهري
 .1. 3علل اشتغال در این بخش

 .7 .3رضایت از شغل فعلی

تأمين شغل در جامعة فقير ،مهمترین وسيله براي توزیگع

بر اساس جدول ( 11 ،)1درصگد از شگاغالن در بخگش

درآمد است و نبود توازن در توزیع فرصگتهگاي شگغلی در

غيررسمی شهر قروه از شغل فعلی خگود رضگایت ندارنگد و

مناطق شهري و روستایی سبب گرایش به بخش غيررسگمی

تنها  21درصد آنهگا از شگغل فعلگی خگود اظهگار رضگایت

شده است .در شهر قروه  18درصد شاغالن دليل ورود خود

کردهاند .عمدهترین دالیل رضایت نداشتن آنها را مگیتگوان

به بخش غيررسمی را بيکاري و نيافتن شگغل مناسگب و 22

در مشکالتی مانند درآمد اندک ،نداشتن مکان ثابت ،درگيري

درصد ،نداشتن سرمایه اظهار کردهاند .در مرتبگة پگایينتگر 1

با مأموران شهرداري ،عدم منزلت اجتماعی و غيگره جسگتجو

درصد به خاطر نداشتن تحصيالت و  1درصد نيز اخگراج از

کرد.

شغل قبلی را دليلی بگراي ورود بگه ایگن بخگش دانسگتهانگد.

جدول  -7میزان رضایتمندی افراد شاغل در بخش غیررسمی
از شغل خود قروه

(جدول .)1

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

جدول  -1توزیع فراوانی دالیل اشتغال افراد شاغل در بخش
غیررسمی قروه

رضایت از شغل

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

دارد

99

21.1

21.1

دلیل اشتغال

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

ندارد

31

11.1

188

بیکاری

32

18.1

18.1

جمع

198

188

نداشتن سرمایه

23

22.9

39.1

نداشتن تحصیالت

1

1.1

33.2

اخراج از شغل قبلی

1

.1

188

جمع

198

188

 .1 .9برخوردارنبودن از حق بیمه

 11/3درصد از شاغالن بخش غيررسمی در شگهر قگروه
تحت هيیگونه بيمهاي نيستند (جدول )1
جدول  -8میزان برخورداری شاغالن در بخش غیررسمی قروه

 .5 .3وضعیت پرداخت مالیات

از حق بیمه

از مشخصات بارز فعاليت در بخش غيررسمی پرداخگت

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

نکردن ماليات است .در شهر قروه  31درصد از افراد شگاغل

بیمه

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

در بخش غيررسمی ،هيیگونه ماليگاتی پرداخگت نمگیکننگد

دارد

11

19.1

19.1

(جدول .)1

ندارد

119

11.3

188

جمع

198

188

جدول -5توزیع فراوانی شغل قبلی افراد شاغل در بخش
غیررسمی قروه

 .9 .3تحلیل استنباطی دادهها

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،
ماليات

فراوانی درصد

فراوانی تجمعی

پرداخت ماليات

1

1.1

1.1

پرداخت نکردن ماليات

121

31.1

188

جمع

198

188

در این بخش نتایج استنباطی و تحليگل آزمگونهگا آورده
میشود .در ابتدا ،رابطة بين فعاليگت در بخگش غيررسگمی و
مهاجرتهاي روستا  -شهري تحليگل مگیشگود .بگر اسگاس
(جدول  ،)3فراوانی فعاليت افراد مهاجر در بخش غيررسمی
 12نفر از روستاهاي اطراف ،سهم قابلتگوجهی اسگت .خگی

سال دوم

تحليلی بر وضعيت شاغالن بخش اقتصاد...

دوي محاسبهشده (= 11.1

113

) با درجگة آزادي  2در سگطح

نفر متعلق به شاغالنی است که عامل بيکاري و نيافتن شگغل

اطمينان  31درصگد معنگادار اسگت .در بررسگی ارتبگاب بگين

مناسب را علت اشتغال در این بخش بيان کردهاند و کمترین

مهاجرت روستا – شهري و فعاليت در این بخش بگا آزمگون

فراوانی با  1نفر به دليل اخراج از شغل قبلی اسگت( .جگدول

وي کرامر مقدار ضریب مربوب ( )8/211است که به وجگود

 )11مقدار خی دوي محاسبهشگده (= 12.11

) بگا درجگة

رابطه ميان دو متغير فوق اشاره دارد.

آزادي  2است بنابراین با سطح اطمينگان  31درصگد معنگادار

جدول  -9فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار سطح تحصیالت

است.

افراد شاغل در بخش غیررسمی شهر قروه

جدول  -11فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار سطح

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

تحصیالت افراد شاغل در بخش غیررسمی شهر قروه

محل تولد
اشتغال

بخش

مشاهدهشده

غيررسمی

فراوانی مورد
انتظار

بخش

فراوانی

غيررسمی

مشاهدهشده

و سایر

فراوانی مورد

شغلها

انتظار
فراوانی
مشاهدهشده

کل

فراوانی مورد
انتظار

کل

روستاهاي

سایر

اطراف

نقاب

21

11

18

12

28/1

18/1

18/3

12/8

11

91

1

11

11/1

91/9

1/1

11/8

92

12

11

198

قروه
فراوانی

مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

12/8

92/8

198/8

11/8

بخش غیررسمی با آزمون خی دو و وی کرامر
مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

محل تولد

مشاهدهشده

انتظار

بیکاری

32

92.1

نداشتن سرمایه

23

92.1

نداشتن تحصیالت

1

92.1

اخراج از شغل قبلی

1

92.1

دالیل اشتغال

جدول  -12تعیین معناداری رابطه بین سطح تحصیالت و
فعالیت در بخش غیررسمی با آزمون خی دو
مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

جدول  -10تعیین معناداری رابطه بین محل تولد و اشتغال در

اشتغال و

فراوانی

فراوانی مورد

مجذور خی

درجه

دو

آزادی

11/1

2

وی کرامر
8/211

سطح
معناداری
8/888

نتایج تحليل ارتبگاب بگين بيکگاري و فعاليگت در بخگش

دالیل اشتغال

مقدار خی

درجۀ

سطح

دو

آزادی

معناداری

12/11

9

8.88

درنهایت ،نتایج تحليل فرضية رضگایتنداشگتن از شگغل
فعلی و فعاليت در بخش غيررسمی نشاندهندة این است که
بين این دو رابطه وجود دارد.
فراوانی افرادي که از شغل فعلی خود رضایت ندارند31 ،
نفر ،نسبت به افرادي که از شغل فعلی خود رضگایت دارنگد،
 99نفر ،باالست( .جدول  .)19بنابراین ،در بررسی رابطه بين
رضایت از شغل فعلی و اشتغال در بخگش غيررسگمی ،خگی
دوي محاسبهشده (= 23.2

) با درجگة آزادي  2در سگطح

غيررسمی بيانگر این است که رابطة معنگاداري بگين ایگن دو

اطمينان  31درصد معنادار است( .جدول  .)11براي بررسگی

وجود دارد .در این بخش ،بيشترین فراوانی مشاهدهشگده 32

رابطگگة بگگين رضگگایت از شگگغل فعلگگی و اشگگتغال در بخگگش
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غيررسمی از آزمون وي – کرامر هم استفادهشگده اسگت کگه
مقدار ضریب وي – کرامر  8.211به دست آمگد کگه بيگانگر
وجود رابطة معنادار بين دو متغيير فوق است.

جدول  -15تعیین معناداری رابطه بین میزان رضایت از شغل
فعلی و فعالیت در بخش غیررسمی با آزمون خی دو
مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

جدول  -13فراوانی مشاهدهشده و مورد انتظار میزان
رضایتمندی افراد شاغل در بخش غیررسمی شهر قروه
مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،
رضایت

اشتغال
فراوانی
بخش

مشاهدهشده

غیررسمی

فراوانی مورد
انتظار

بخش

فراوانی

غیررسمی

مشاهدهشده

و سایر

فراوانی مورد

شغلها

انتظار
فراوانی

کل

اشتغال و

مشاهدهشده
فراوانی مورد
انتظار

کل

بله

خیر

3

21

99

1/1

21/3

99/8

21

19

31

21/3

11/1

31/8

99

31

198
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رضایت

مجذور

درجۀ

وی

سطح

خی دو

آزادی

کرامر

معناداری

2

23/2

./881

8/211

 .10 .3تحلیل واریانس ()ANOVA
تحليل واریانس جهت پاسخگویی مطمئنتگر بگه فرضگية
«بين فعاليت در بخش غيررسمی و مهگاجرتهگاي روسگتا -
شهري رابطه وجود دارد» طراحی شده است .فرمول بگه کگار
گرفتهشده در نرمافزار  SPSSبهصورت زیر است.

99/8

31/8

xi. 2

k

ni

j 1

nj

k

SSE   x  
2
ij

j 1 i 1

198/8

جدول  -11تعیین معناداری رابطه بین فعالیت در بخش غیررسمی و مهاجرتهای روستا  -شهری
مأخذ  :یافتههاي تحقيق1931 ،

Sig.
.000

ANOVA
Sumall question
Sum of Squares Mean Square
F
928.755
309.585
30.448
Between Groups
1992.840
10.168
Within Groups
2921.595
Total

نتایج بهدستآمده از جدول نشان میدهد کگه در آزمگون

وجود مشاغل غيررسمی و تبعات ناشی از آن است .تنگوع و

مقایسه بين واریانسهاي  2گروه شهري و روستایی اختالف

گسگگتردگی بسگگيار زیگگاد بخگگش غيررسگگمی و اهميگگت آن در

معنیداري ازنظر آماري وجود دارد.

اقتصاد شهري تا حدي است که نمیتوان اهميت آن را نادیده

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

گرفت .بنابراین ،یافتههاي ایگن تحقيگق را مگیتگوان بگه ایگن

امروزه یکی از معضالت اجتمگاعی و اقتصگادي در اکثگر

صگگورت بيگگان کگگرد  11.1 :درصگگد افگگراد شگگاغل در بخگگش

شهرهاي کشورهاي جهگان سگوم ازجملگه شگهرهاي ایگران،

غيررسمی در گروه سنی  11 – 11سال قرار دارند که عمگدة

سال دوم
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تمرکز آنها را میتوان در خيابانها و ميدانهگا اصگلی شگهر

رشد بخش رسمی اقتصاد نيست .وجود فرار ماليگاتی ،وجگه

مشاهده کرد 31.3 .درصد افراد شاغل در بخگش غيررسگمی

مشترک بخش اقتصاد غيررسمی در اکثر تحقيقات اسگت .بگا

داري تحصيالت کمتر از دیپلم هستند که مگیتگوان اسگتنباب

توجه به نتایج تحقيق و ازآنجایی که امکان برخورد فيزیکی و

کرد که در فرآیند جذب در بخش غيررسمی در شگهر قگروه

حذف اینگونه مشاغل وجود نگدارد و نيگز ،نمگیتگوان ایگن

پایينبودن سطح سواد و نداشتن مهارت مهمترین ویژگی بگه

مشاغل را به حال خود رها کرد ،پس الزم است ایگن بخگش

شمار میرود 19.درصد افراد شاغل در ایگن بخگش را افگراد

موردتوجه جدي مسؤوالن قرار گيرد .در همين راسگتا بگراي

مهاجر از روستاهاي اطراف تشکيل میدهد که این افراد براي

ساماندهی این بخش در شهر قروه میتوان پيشنهادها زیر را

یافتن کار و بهبود وضعيت زنگدگی فعلگی خگود مجبگور بگه

مطرح کرد :

مهاجرت به شهرها شدهاند .بيش از  18درصد افراد به دليگل

 ازآنجایی که  31.3درصد افراد شاغل در این بخش

بيکاري به این بخش واردشدهاند که میتواند دليلی بگر نبگود

بیسواد هستند ،میتوان استنباب کرد که تخصص کگافی نيگز

زیرساختهاي اقتصادي مناسب در منطقه براي جگذب ایگن

ندارند و با توجه به اینکه از این درصد جمعيگت نيگز 11.1

افراد باشد؛ عالوه بر این 31 ،درصد افگراد شگاغل در بخگش

درصد افراد شاغل در بخش غيررسمی در گروه سگنی – 11

غيررسگگمی شگگهر قگگروه اصگالً بگگه دولگگت ماليگگاتی پرداخگگت

 11سال؛ یعنی در بخش جمعيت فعگال کشگور قگرار دارنگد،

نمیکنند ،در نهایت 31 ،درصد آنها نيز از شغل فعلی خگود

میتوان بخش اعظم و جوان را بهصورت رایگگان در مراکگز

راضی نيستند و  11.3درصگد ایگن افگراد هگيی نگوع حقگوق

فنی و حرفهاي آموزش داد تا با هدایت بخشی از این افگراد،

بيمهاي ندارند .در این تحقيگق ،جنبگههگاي مختلگف اقتصگاد

گامی بهسوي مشاغل رسمی برداشت.

غيررسمی که در ادبيات به آن اشاره شده بود ،بررسی شد .در

 ازآنجایی که  19درصد جمعيت بخگش غيررسگمی

حقيقت ،بخش غيررسمی شامل فعاليتهاي درآمدزایی است

بهمنظور دستیابی بهتر به فرصتهاي اقتصگادي ،اجتمگاعی

که جزو ثبت و ضبط رسمی و قانونی کشور نيست و بخگش

مهاجران روستایی تشکيل میدهند میتوان بگا ایجگاد صگنایع

عمدهاي از قوانين و مقررات کشگور ،امکگان شناسگایی ایگن

کوچگگک تبگگدیلی در منگگاطق روسگگتایی بگگراي جلگگوگيري از

فعاليتها و پوشش قانونمند آن را پيدا نمیکننگد .بگه همگين

مهاجرت آنها گامی ارزنده برداشت.

دليل ،شاغالن این بخش معموالً در آمارها و اطالعات رسمی

در شهر قروه  18درصگد شگاغالن دليگل ورود خگود بگه

احتساب نمیشوند ،ماليات نمیدهنگد ،بيمگه نمگیشگوند ،از

بخش غيررسمی را بيکاري  22درصد نيگز نداشگتن سگرمایه

مقررات حمایتی قانون کار و قانون تگأمين اجتمگاعی خگارج

اظهار کردهاند سرمایهگذاري دولت در بخشهگاي زیربنگایی

هستند؛ در برابر حوادث شغلی ،بيمگاريهگا ،ازکارافتگادگی و

به منظور افزایش ظرفيت توليد ،توجه به سگرمایهگگذاري بگر

فوت ،اخراج از کار و سایر موقعيتهاي تهدیدکنندة شغلی و

روي نيروي انسانی ،اولویت قراردادن اسگتخدام نيگروي کگار

اجتماعی بیپنگاه هسگتند و در نهایگت ،از حقگوق اجتمگاعی

بومی در بخشهاي متعدد ،جذب سرمایههگاي سگرگردان در

محروم و به همين نسبت در انجام تکاليف و مسؤوليتهگاي

جهت ایجاد مشاغل کاربر بهجاي سرمایهبر میتوانگد بحگران

اجتماعی خود بیتفگاوت و سگهلانگگار هسگتند .نتگایج ایگن

بيکاري را تا حدودي در منطقه ریشهکن کند .اعطاي وامهاي

تحقيق ،یافتة دیگر تحقيقات را ثابت میکنگد؛ بگهطگور کگل،

بدون بهره براي خانوادههاي کمدرآمد که سرمایه اندک دارند

بخش غيررسمی در کشورهاي درحالتوسگعه هگمجهگت بگا

نيز میتواند این مشاغل را به سمت رسمی شدن سوق دهد.
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